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נגיף הקורונה ובפרט התפרצות ביחס ל נחיות משרד הבריאותעדכוני וה אורל

כמו גם   ,שורות אלו()נכון למועד כתיבת    אנשים  10מעל  כנסויות  ביחס לאיסור הת

ור לאוכן  .במקומות העבודהבין עובדים  מטר לפחות 2מזערי של  רחקשמירת מ

 סגירת בתי מסחר, בילוי ומקומות נוספים,  ת החינוךמערכהשבתת  ההחלטות על  

על הליכי ההתקשרות השונים הנעשים על באופן ישיר או עקיף    ןכול  ותהמשפיע  -

ביחס   שונותפרקטיות מתמודד עם שאלות מצא עצמו משרדנו  דרך מכרז,

מירת הרצף לצורך ש ,הרשויות להן אנו מעניקים ייעוץנתקלו  ןבה סיטואציותל

 .זה בטבהיהתפקודי של הרשות 

 

ת או אחרות ממשרד הפנים קיימות הנחיות מחייבולא  ,כתיבת עלון זהבשלב 

, ברשויות מקומיות םההתנהלות של הליכי מכרז ו/או ועדות מכרזיביחס לאופן 

, החקיקה כרזיםובכל מקרה האמור בעלון זה נשען על עקרונות דיני המ

 .לצפות ה לא היה ניתןאשר אותת מציאות במגבל – ותוהפסיקה הקיימ

 

 המחייבות.ת מובן כי מרגע וככל שיהיו הנחיות כאמור, יש לפעול על פי ההנחיו

 

 :קיום ועדות מכרזים

 

 :כינוס ועדות כללי .א

שלב זה, כל עוד אין שינוי בהנחיות משרד ב)רגולטורית( אין מניעה  ,ככלל

 תהמירבי סהכמלקיים ישיבות של ועדת המכרזים, וזאת בכפוף ל ,הבריאות

של   רה על מרחקושמי  שתתפים בכלל(מ  10)  יבה בחלל אחדשל משתתפים ביש

 מטרים לפחות בין כל משתתף בישיבה. 2

 

 דאולו יש ,החליטה לקיים ישיבה פרונטלית ת מכרזים מסוימתועדושככל 

מי  אך ורקבחדר הישיבות  ימצאי עדה,והנדון בו כי בכל נושא ל,לאמור לעי

המחלקה  ואגף יועצים מקצועיים או נציגי הא י דין.שחייב להיות בו על פ

 .תהרלוונטית יכולים לחוות את דעתם בכתב או להיות זמינים טלפוני

    

  

 

 
 הקורונה  צותהתפר  מכרזים בצל –על מכרזים 

 

 

איננו רואים מניעה,  

בו  לאור המצב הקיצוני

חובה של וה  אנו מצויים

כל אזרח ו/או בעל תפקיד  

את באחריות  לש 

כמו גם לשמש  ,חברתית 

ם, כי  דוגמא לתושבי

ועדת המכרזים  

"בעיריות" תקבל  

החלטה בהתאם לסעיף  

)ב( לפקודה, כי   166

דיוניה יבוצעו באמצעים 

 . טכנולוגיים שונים
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 :אליים שוניםטהאם ניתן לקיים ישיבות ועדת מכרזים "מרחוק" באמצעים דיגי .ב

 

 השונות ת, קיימים הסדרים שונים בחקיקה בין הרשויוברשויות מקומיות יםעדות מכרזובכל הנוגע לו

 .)עיריות/מועצות מקומיות/אזוריות(

 

 אופן עבודת ועדת המכרזים הסדרים לעניין (,מכרזים)ת העיריו בפקודת העיריות או בתקנותאין  – "עיריות"

כל ועדה של המועצה רשאית, בשים לב להחלטות " – )ב( לפקודת העיריות קובע166סעיף  .עצמהבהיבט הישיבה 

 ."ההמועצה, ובמידה שלא נקבעה הוראה אחרת בענין זה, להסדיר בעצמה את עבודתה ואת דיוני

 

)א( לפקודה(, אך מעבר 10כו במשרד המועצה )סעיף " יערמועצה"ישיבות קובעת כי  העיריות אכן, פקודת

 .עדותיה, הוא מאפשר לחברי המועצה להחליט אחרתוה מועדוצה ולא לולעובדה שהסעיף נוגע לישיבות מוע

 

את באחריות לשחובה של כל אזרח ו/או בעל תפקיד  וה בו אנו מצויים  איננו רואים מניעה, לאור המצב הקיצוני

)ב(  166ם, כי ועדת המכרזים "בעיריות" תקבל החלטה בהתאם לסעיף כמו גם לשמש דוגמא לתושבי ,חברתית

 .לפקודה, כי דיוניה יבוצעו באמצעים טכנולוגיים שונים

 

 :םה ,ם לקיומה של ועדה כאמורנאיאנו סבורים כי הת

מסוג זה נדרשת  ,עצהקבלת הסכמת רוב חברי ועדת המכרזים. )אנו מודעים לכך שבכל הנוגע לישיבות מו (א)

 הסכמת כל חברי המועצה(.

 מצעים הבאים או אמצעים דומים: באחד הא  יועברו לחברי ועדת המכרזים  )ככל וקיימים(  המסמכים לדיון (ב)

 . ניתן לייצר תיבת דוא"ל משותפת של הרשות המקומיתיש להידרש לסוגיית אבטחת המידע -  דוא"ל .1

 חת מסמכים אליה.לצורך שלי

 .VC-הצגה על מסך משותף ב .2

 עודיים.יגורים יטאבלטים ס .3

   .ח(י)עותק קש במסירה אישית .4

 

 :"מועצות מקומיות"גע לבכל הנו

את סדרי עבודת המועצה וועדותיה, כאשר מסדיר ( 137 -131)בסעיפים  1950-תשי"א  ,המקומיותצו המועצות 

 בכל הנוגע לעבודת ועדת המכרזים. ,נוכחות""ו ,תכנסות""ה יםהצו עושה שימוש במיל

  

ן באופן שאי ,לפרש את המילים כאמור לדעתנו , ניתןטכנולוגיתדמות הגם לאור ההתקיחד עם זאת בעת הזו, 

  אפשרתהמ ,לצו 137נו לתקנה יתשומת לב קורא ר." באותו חדת"פיזי רח כי אלו ייצגו משמעות של נוכחותכו

עוד תשומת לב  ניה".ייה "כטוב בעלהסדיר את ישיבות 136- 131 בסעיפיםאמור ף ל, בכפוועדת המכרזיםלו

 מחברי ועדת המכרזים. 2/3נו כי החלטה על קיום ועדה "מרחוק" מצריך הסכמה של יקורא
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 :בכל הנוגע "למועצות אזוריות"

ועדת  ה שלאת אופן עבודת שביעי פרק הב  מסדיר, 1958-)מועצות אזוריות( תשי"ח  ,צו המועצות המקומיות

לצו  47נו לסעיף י. תשומת לב קוראעולה גם במקרה דנןמיות וקלנו במועצות מנתקבה ה ים. הסוגיזיהמכר

כל ועדה של המועצה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, ובמידה שלא נקבעה לכך הוראה אחרת בענין  הקובע: "

 ."הזה, לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה ודיוני

 

 :של תיבת המכרזים ההזמנת משתתפים למעמד הפתיח .ג

יכול  ,בכך מעונייןאדם" ה כל"באופן שבו  ,פתיחה "פומבית"חת תיבת המכרזים ברשויות מקומיות היא יפת

קיפות ושמירה על אמון הציבור ה על שבאה לעולם לצורך שמיר ,וראה זוה יות נוכח בישיבת הועדה כאמור.לה

  .בשיטת המכרזים

 

הוראות הדין ביחס למועדי  ףל אע) פעיל שיקול דעת ביחס לביצוע פתיחת תיבת המכרזים בכלל בעת הזוהיש ל

  .פתיחת תיבת המכרזים(

 

ניתן לדעתנו לפעול  פקודי של הרשותברצף הת לפגוע עלול אינם סובלים דיחוי או שדיחוי שלהםאשר במקרים 

 באמצעים הבאים:

 

על אף זכותם שבדין להימנע קשה שבובעל דבר מועד הפתיחה  הוצאת הודעה מסודרת למשתתפי המכרז (א)

 .ך מיד לאחר חתימתו(ה לכל המעוניין בכ)ניתן לתאם מסירת פרוטוקול הפתיח מהגעה לישיבה

 .ג אחד למציע בלבדהמשתתפים לנצי יהגבלת נציג (ב)

 יע.הנציגים המבקשים להגדרישה לקבלת הודעה מראש על    (ג)

ככל שלא ניתן לדחות את מועד הפתיחה ואין אפשרות לקיים ישיבה במגבלות שהוטלו על ידי משרד  (ד)

ואי הכנסת   )השתתפות מרחוק(  גייםוהקרנת ישיבת הפתיחה באמצעים טכנולקבלת החלטה על    -יאות  הבר

הליך בכך יישמר עקרון הפומביות. יודגש כי  –פייסבוק(  LIVE דוגמא:)ל נציגי המציעים לחדר הישיבות

 .אי להשתתף בהרשהואיל ו"כל אדם"  נו הליך חסוי בדיןאי ת תיבת המכרזיםפתיח

  

 :ות טיעוןשימועים/זכ .ד

קיימת אפשרות להעניק את  ,פי דין בעל פה להיערך על תחייב האינ ,"האחר "השימוע האו בשמזכות הטיעון 

שמע "בכתב" ולא להילהפעיל שיקול דעת האם מקרה מסוים יכול  יש    יחד עם האמור לעיל,.  זכות הטיעון בכתב

  .לפי נסיבות המקרההכל  – בעל פה""

 

על פה" יש לשמור על הנחיות משרד הבריאות בכל הנוגע למספר המשתתפים המירבי בישיבה בבשימוע "

 בין כל משתתף.ושמירת המרחק המזערי 



 

 

 www.aradv.co.il  
 054-7000187  2 7 0 6 4 0 6-0 7 2 5251107, 9קומה  1, רמת גן, מגדל התאומים 33רחוב ז'בוטינסקי    

 072-2706405  david@aradv.co.il Twins Towers Building  1  ,33 Jabotinsky St  . 9 th Floor  , Ramat Gan  5251107   , Israel  

 

 יה, עו"ד -דוד רן

David Ranya, Adv. 

 

 73גיליון מס' 

2020/30/16 

  

 - 4 -עמ' 

 

ולבקש ממנו   אל מול המציע  ותיה באופן ממוקדשאלותיה וטענ  " על ועדת המכרזים להעלות אתבכתב"בשימוע  

 .התייחסות פרטנית לנקודות אלו

 

מתוצאות השימוע עשויה  אחתלכתוב למציע כי מדובר בשימוע לכל דבר ועניין ואף את העובדה ש להקפיד יש

 .פסילת הצעתולהיות 

  

 :מכרזים המצויים בעיצומם/במכרז חיית מועדיםד .ה

 

משתתפים רבים איבדו   ציאליים במכרז.משפיע הן על עבודת הרשות אך גם על המשתתפים הפוטנ  המצב במשק

אילוצים הנוגעים להשבתת בידוד ואם במסגרת שהייה באם במסגרת  נדרש לטובת הגשת מכרזים,כוח אדם 

 המערכות השונות לרבות מערכת החינוך.

 

 .ככל שניתן הגשת ההצעות עדימואת ולדחות  לפי משתתפים במכרזכ טיותאנו ממליצים לנהוג בטולרנ

  

 :פרסום מכרזים חדשים .ו

 ם. צם את פרסומם של מכרזים חדשים רק לאלו החיונייוניתן, אנו ממליצים לצמככל 
 

ה מצריכה נואי לא אורכת זמן לא מבוטלימהמקדימה, שמ את עבודת הכנת המכרזאין מניעה כמובן לבצע 

 תרים.כינוסים מיו

 

  .לחץ כאן -ורונה  בכל הנוגע להתפרצות נגיף הק רשויות המקומיותלהפנים ביחס להנחיות לעמוד משרד 

 

 

 או  כאן בלחיצה אלינו לפנות ניתן הבהרות או לשאלות

 david@aradv.co.il לכתובת: בדוא"ל אלינו לפנות

 

   

ייעוץ שוטף ועריכת מכרזים והליכים 

תחרותיים בתחומים שונים לרבות 

 .מכרזים מורכבים

עריכת מסמכי הבהרות, בדיקת 

הצעות, עריכת חוות דעת ומסמכי 

 .סיכום לוועדת המכרזים

ייצוג רשויות מקומיות בבקשות 

לצווים ארעיים וצווי ביניים 

 ובעתירות מנהליות בדיני מכרזים.
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